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Č. j.: KUOK 56867/2016
V Olomouci dne 2. 6. 2016
Spis. zn.: KÚOK/53881/2016/OŽPZ/7120
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Telefon: 585 508 638
Sokolská tř. 944/23
E-mail: d.vojtech@kr-olomoucky.cz
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Sdělení k žádosti o vyjádření
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“) byla dne 27. 5. 2016 od společnosti DEKONTA, a. s. – středisko Ostrava,
Sokolská tř. 944/23, 702 00 Ostrava 1, IČ: 25006096 doručena žádost o vyjádření ve věci
režimu nakládání s betony, které byly získány při demolicích objektů letiště Přerov, a které
jsou považovány za vedlejší produkt ve smyslu § 3 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech“).
Dle informací uvedených ve Vaší žádosti se jedná o betony ve vlastnictví Armádní
servisní, příspěvkové organizace se sídlem Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6,
IČ: 60460580, získané při demolicích 35 letištních objektů, kdy součástí demoličních prací
bylo drcení betonů a jejich vzorkování za účelem provedení analýz ke stanovení škodlivin
v sušině a výsledků ekotoxikologických testů dle přílohy č. 10 vyhl. č. 294/2005 Sb.,
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění (dále jen
„vyhl. č. 294/2005 Sb.“). Dle protokolů přiložených k žádosti (č. 786-1/2015, 786-2/2015
a PR1553056001) betony těmto limitům vyhovují.
Dále uvádíte, že již v době provádění demoličních prací byla v realizaci stavba dálnice D1,
úsek Přerov – Lipník nad Bečvou, kde bylo možné podrcené betony využít jako
nestanovený výrobek v souladu s příslušnými stavebními povoleními č. j.: 971/2009-910IPK/58, č. j.: 437/2015-910-IPK/3, č. j.: 971/2009-910-IPK/23 a č. j.: 479/2014-910-IPK/5,
což dokládáte přiloženým nedatovaným prohlášením zhotovitele stavby společnosti
Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha – Chodov, IČ: 26271303.
K výše uvedenému krajský úřad uvádí, že dle § 3 odst. 5 zákona o odpadech se movitá
věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání této věci,
nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud vzniká jako nedílná součást výroby,
její další využití je zajištěno, její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem
jiným, než je běžná výrobní praxe, a její další využití je v souladu se zvláštními právními
předpisy a nepovede k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví. Pro
konkrétní způsoby využití vedlejších produktů přitom musí být splněna kritéria pro využití
odpadů (při využití odpadů na povrchu terénu tedy musí využívaný materiál především
prokazatelně vyhovovat limitům znečištění stanoveným přílohou č. 10 vyhl.
č. 294/2005 Sb.). V souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady stanovenou v § 9a
zákona o odpadech je pak základní povinností předcházet vzniku odpadů.
Pokud tedy bylo využití předmětných betonů v době jejich vzniku vlastníkem/původcem
zajištěno (např. dohodou, smlouvou, apod.), toto využití bylo v souladu se zvláštními
právními předpisy (zejména tedy v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a schválenou
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projektovou dokumentací stavby, kde měly být využity) a současně prokazatelně vyhovují
limitům znečištění stanoveným pro využívání odpadů na povrchu terénu (dle přílohy č. 10
vyhlášky č. 294/2005 Sb.), je možné takto využívané betony bez dalšího považovat za
vedlejší produkt, který ve smyslu § 3 odst. 5 zákona o odpadech není odpadem.
S pozdravem
(otisk úředního razítka)
RNDr. Zdenka Vymazalová
vedoucí oddělení ochrany životního prostředí
odboru životního prostředí a zemědělství
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Rozdělovník
Obdrží do datové schránky:
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